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TNTROTIUÇAO I RE\rTSAO DA LrTERÂTURA

Os machos de anuros, com raras exceções (WELLS, 1977a; EMERSON,

1992), são capazes de vocalizar, sendo que esta atiüdade está restrita ao período notumo

para a maioria das espécies (veja exceções em POMBAL et al., 1994; BASTOS &

POMBAL, 1995), fazendo com que a comunicação sonora seja amplamente difundida. Em

algumas poucas espécies (p. e*. Rana virgaÍipes), as ftmeas também são capazes de

vocalnar (GIVEN, 1993 a).

Na estação reprodutiv4 os machos de muitas espécies se agregam em

determinadas áreas (coros), das quais emitem suas vocalizações, atraindo as Íêmeas

(WELLS, 1977a; ARAK, 1983a). Nas espécies de reprodução prolongada, como a

chegada das Ëmeas é imprevisível, o sucesso reprodutivo do macho depende,

principalmente, de sua capacidade de atrair as Íêmeas ate o seu sítio de vocalização

(WELLS, 1977a).

Dentro do coro, o viziúo imediato de um macho representa o seu principal

obstáculo reprodutivo, uma v€z que pode interceptar Ëmeas (HADDAD,199l) ou causar

interferência acústica (WELLS, 1988; SCF{WARTZ, 1993), Seria, então, vantajoso que

os machos defendessem territórios exclusivos. Tal comportamento tem sido confirmado

para algumas espécies de anuros firyELLS, 1978; FELLERS, 1979; ARAK 1983b;

ROBERTSON, 1 986; BRENO\ryTIZ, 1989 ; WAGNE& I 989a).

A manutenção do território é reallr:ada, a princípio, por meio de

comunicação acústica (ARAK 1983b; WAGNER, 1989b) ou postural çHenDAO &

GIARETTA em preparação), pois combates fisicos podem provocar danos fisicos,

aumentar a vulnerabilidade a predadores (MARTINS, 1990) ou ser anergeticamente

custosos (ROBERTSON, 1986). Dessa formq as vocalizações podem desempeúar um

importante papel nas interações agressivas relacionadas à territorialidade (SULLIVAN &

WAGNE& 1988; STEWART & RAND, 1992; STEWART & BISHOP, 1994). Todavi4

quando os combates fisicos se tornam inwitáveis, tamaúo (HOWARD, 1978;

ROBERTSON, 1986), tempo de residência @ELLERS, 1979) ou ambos (WELLS, 1978),

são os fatores determinantes do resultado da interação.

Neste trabalho, foram examinadas as interações acústicas e agressivas entre

machos de Scinm rizibilis na região de Ribeirão Branco, sul do Estado de São Paulo. Os
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objetivos específicos foram: (l) descrever o comportamento dos machos durante as

interações agressivas" (2) descrever o repertório vocal dos machos; (3) verificar o

contexto social em que as vocalizações dos machos são emitidas; (a) verificar se o

comportamento do macho vocalizante é influenciado pela atiüdade de vocalização de seus

viziúos imediatos; (5) verificar como ocoffe a manutenção dos territórios; (6) determinar

se residência ou tamaúo corporal influenciam nos resultados dos combates fisicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Os turnos de observação de campo (n: 4l) foram realizados de fevereiro

de 1993 a janeiro de 1994 e de novembro de 1994 a fevereiro de 1995. Na estação seca e

fria (entre março e agosto)" as visitas foram realizadas mensalmente e na estação chuvosa

e quente (entre setembro e fevereiro), quinzenalmente. Cada turno de observação era

iniciado ao final da tarde (entre 17:30 e 18:00 h) e encerrado quando a atenção do

pesquisador diminuia, o que ocorria entre 3:00 e 5:00 h. Ao todo foram realizadas 148

horas de observação.

As observações noturnas foram realizadas com lanterna de luz branca, mas

quando necessário, utilizou-se um filtro vemelho para reduzir o estresse nos animais (e.g.

I{ADDAD, 1987; ROBERTSON, 1990). Para a realização das observações

comportamentais foram utilizados os métodos de "animal focal", de "todas as ocorrências"

e de "seqüências" (cf. LEHNER, 1979; MARTIN & BATESON, 1986).

O período de amostragem de "animal focal" de machos em vocalização

variou de um a cinco minutos, no qual foram registrados os tipos de vocalizações e o

contexto social em que ocofferaÍn, a taxa de repetição de cantos, a temperafura do ar e a

distância para o viziúo vocalizante mais próximo.

Outras informações também foram anotadas pÍìra os machos: tipo de

vegetação em qÌre se encontrav4 altura do sítio de vocalização (distância do substrato, em

cm) e orientação (vertical, horizontal ou com inclinação). A intensidade sonora (dB) das

vocalizações de anúncio e territorial de nove indiüduos foi medida com decibelímetro

Brüel & Kjaer 2232, a aproximadamente, 50 cm de distância.
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Nos encontros agonísticos observados (n : l3), o macho residente foi

identificado como aquele que $e encontrava vocalizando no início das observações focais,

enquanto o macho vencedor foi definido como aquele qÌre peÍmanecia no local apos a

disputa e reiniciava a vocalização. Tanto o vencedor e o perdedor dos encontros

agonísticos foram coletados manualmente, medidos, pesados e soltos. Para obter o

comprimeuto rostro-anal (CRA), utilizou-se um paquímetro de plástico com precisão de

0,1 mm e para a massa, uma balança Pesola@ com precisão de 0,05 g.

As vocalizações dos machos foram gravadas com gravador UHER 4000

Report Monitor e microfone UHER. A anáIise dos cantos foi realizada em computador

Macintosh Classic com o programa MacRecorder Sound Edit 2.0.5@. Os sonogramas

apresentados foram confeccionados utilizando-se 64 pontos. Os termos relacionados com

a parte de bioacústica, tais como: vocalização, notas, canto e pulso, foram utilizados no

presente trabalho de acordo com DUELLMAN & TRITEB (1986) e HADDAD (1937):

a) vocalização: qualquer tipo de ernissão sonora produzida pelo animal, sendo

recoúecidas duas categorias: cantos e notas.

b) canto: conjunto de emissões sonoras produzidas em determinada seqüência. Pode ser

constituído por uma simples nota (canto simples), uma série de notaB idênticas ou

grupos de notas diferentes (cantos compostos).

c) nota: unidade temporal que compõe o canto, podendo ser constifuída por pulsos.

d) pulsos: são os impulsos energeticos enfatizados no espectro temporal de uma nota.

Os resultados são apresentados como média + desvio padrão (X t np).

Para as análises estatísticas foram utilizadas as pÍovas parametricas do teste "t" e o índice

de correlação de Pearson (ZA& 1984). O nível de significância considerado foi de P <

0,05.
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RESULTAI}OS

a) Vocalizações e interações acústicas.

Machos de Scinm rizibilis foram observados vocalizando no local de

estudos entre os meses de setembro e fevereiro. Os machos ocuparaÍn" como sítios de

canto, ramos da vegetação com altura entre l0 e 100 cm (veja também o capitulo 2). No

início das observações sobre a atividade de vocalização, a temperatura do ar variou de 7 a

23'C (17,1 + 3,57 
oC; n: 31 noites), enquanto a temperatura da âgaavariou de 12 a25

oC 
121,1 + 3,g8 

oc; n: 15 noites).

No inicio do período nofurno, poucos machos vocalizavanq ao passo que

no fim da noite (a partir das 03:00 h) o número de machos vocalizantes aumentava

consideravelmente (Figura l). A atividade de vocalização, entretanto, não se limitou

exclusivamente ao período noturno. Em várias ocasiões, os machos vocalizavam durante o

dia, mas em menor número que no período noturno. A principal diferença notada no

comportamenÍo dos machos foi que durante o dia percebiam a presença do observador

mais facilmente, sendo mais ariscos.

O repertório vocal dos machos reprodutivamente ativos, _d" S. rizibilis

inclui quatro tipos de vocalizações (gensìJ WELLS, 1977a; DUELLMAN & TRUEB,

1986): canto de anúncio ("advertisement call'), canto tenitorial ('territorial call'), canto

de briga ("encounter call") e canto em amplexo. A Tabela I resume e compara as

características fisicas dessas quatro vocalizações.

O canto de anúncio e constituído por notas agrupadas (Figura 2A), que

apresentam som parecido a uma gargalhada, sendo esta a razão do epíteto especifico

rizibilis. A freqüência se encontra entre 2,0 e 5,8 kf{2. Em cada canto de anúncio o

número médio de notas foi de 13 e a duração total de 1,79 s. Cada nota do canto é

formada por vários pulsos (Frgura 3A), os quais apresentam duração média de 2,0 ms.

A primeira nota do canto de aúncio difere das notas subseqüentes

(Figuras 5A e 58) por não apresentar um conjunto inicial de pulsos mais espaçados. Os

machos podem emitir notas isoladas esporadicamente, que não diferem fisicamente da

primeira nota do canto de anúncio (veja a Figura 4).
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O canto territorial (Figuras 2B.,38 e 5C) e produzido somerìte por machos

que estão interagindo no coro; machos isolados não emitiram tal vocaüzação. A

freqüência está compreendida entre 2,0 e 5,9 kHz. A duração média total desse canto foi

de 0,60 s; e formado por pulsos agrupados (Figura 3B), que apresentam duração media de

2,3 ms.

O número medio de cantos de anúncio e territoriais ouvidos a partir de

uma posição fixa na poça, ao longo de uma noite (dia 29 de outubro), está representado

na Tabela 2. No início da noite houve maior predominância de cantos territoriais e na

parte final da noite, de cantos de anúncio.

A intensidade sonora média do canto de anúncio foi de 62,2 + 1,7 dB

(amplitude : 58,5 a 65,2 dB; n : 26 cantas de 9 machos), enquanto que a do canto

territorial foi de 65,5 + 1,54 dB (amplitude : 62,5 a 68,0 dB; n: 17 cantos de 6 machos).

Houve diferença significativa entre as intensidades sonoras desses dois cantos (t : 5,90; gl

: 4l; p < 0,01). A distribuição das intensidades sonoras das vocalizações de anúncio e

territorial, emiúdas pelos machos de,S. rizìbilis,está representada na Figura 6.

A intensidade sonora media do canto de anúncio não esteve correlacionada

significativamente com o CRA (r: 0,31; n: 5 machos; p > 0,05) e massa dos machos (r
: -0,29; n : 5 machos; p > 0,05). Com relação ao canto territorial, a intensidade sonora

foi correlacionada significativamente com o CRA (r: 0,83; n: 5 machos; p < 0,05), mas

não com a massa dos machos (r:0,66; n: 5 machos; p > 0,05).

Durante as interações fisicas (combates), os machos emitiam uma

vocalização denominada de canto de briga (Figuras 2C, 3C e 5D). Esse canto apresenta

freqüência entre 1,9 e 5,0 kHz e duração media de 0,027 s. Esse canto corresponde a uma

nota constituída por pulsos agrupados (Figura 3C), que apresentam duração media de 1,6

ms.

Quando os machos estão em amplexo com as Ëmeas, geralmente emitem

um tipo de vocalnação que foi denominada canto em amplexo (Figuras 2D,3D e 5E). A

freqüência está entre 2,0 e 7,7 kHz e a duração total do canto foi em média de 0,089 s.

Como os demais cantos, é formado por pulsos agrupados (Figuras 3D). Cada pulso possui

duração média de 2,8 ms.
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Figura 1 - Número de machos vocalizantes e de não-vocalizantes de Scinax rizibilìs
durante o transcorrer de uma noite (nove de outubro de 1993). Ribeirão Branco, São

Paulo.

Tabela I - Resumo das características das sete variáveis dos cantos de Scinax rizibilis.
Ribeirão Branco, São Paulo. Temperatura do ar entre 19 e25 "C.

Vocalizações

Caracaterísticas
Anúncio
Ttop

(Amplitude)
(n)

Territonal
ïtop

(Amplitude)
(n)

ë.ieu
X +DP

(Ampiitude)
(n)

4gnpiexo
XlDP

(Amplitude)
(n)

Duragâo total (s)

Ì.{úmero de notas

Duração das notas (ms)

Número de pulsos por nota

Duração do púso (ms)

Variação de freqUência QcIIz)

Freqúência dominante (klÌz)

1,79 + 0,58
(0,74 a2,95)

(33 cantos de 7
machos)
13+4

(.7 -23)
(33)

96+22
(s0 a 170)

(99 notas de 33 cantos)

4i+i3
{ls a72)

(99 notas de 33 cantos)

tn+n7
Q,a a4,7)

(28? pulsos de 99
notas)

2,0 a5,&

2,8 a 4,0

0"60 + 0,19
(0,30 a 1,14)

(61 cantos de I i
machos)

I

mesmo vaÌor da
duração totai

160 + 70
(46 a 336)

(61)

I1+rìÁ
(1,0 a 6,0)

(174 pulsos de 58
notas)

2,4 a 5,9

3,0 a 4,2

0,027 + 0,008
(0,02 a 0"04)

(6 cantos de 2 machos)

I

mesmo valor da
úrração total

72+3
(9 a 16)

(6)

i"6 + 0,5
(1,0 a 2,5)

(1 I pulsos de 6 notas)

laaSO

2,2 a3,8

0,089 + 0,082
(0,03 a 0,38)

(37 carúos de 2
machos)

1

mesmo'lalor da
druação total

i8+Ì4
(5 a 69)

(37)

2,8 + 0,8
(1,3 a 4,3)

(1 I 1 pulsos de 37

Èalltos

2,0 a7,7

/,L A +,+
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Figura 2- Sonogramas das vocalizações de Scira rizibilis,Ribeirão Branco, São paulo: (A)
um canto de anuncio' (B) dois cantos territoriais, (C) três cantos de briga e (D) sete cantos
em amplexo. Temperatura do ar entre 19 e 25 0c. Escala : 0.5 s.
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Figura 3 - Sonogramas expandidos das vocalizações de scinm rizìbilis, Ribeirão Branco,
São Paulo: (A) canto de anúncio (uma nota); (B) canto territorial (parte final do segundo
canto da figura 2B): (C) canto de briga (segundo canto da figura 2C) e (D) canto em
amplexo (segundo canto da figura 2D). Temperatura do ar entre lg 

" 
zs}C Escala: 20 ms.
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Figura .4 - Sonogramas e oscilogramas. respectivamente, das vocalizações emitidasesporadicamente (A e E) e da primeira nota do canto de anúncio iB;'D de scirnrrìzihilis' Ribeirão Branco, São Paulo. Em C e D estão os sonogramas expandidos da notaesporádica e da primeira nota. respectivamente. Temperatura dõ ar entre iq . zsoc
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Fieura 5- Oscilogramas.das vocalizações de Scinm rizibilis. Ribeirão Branco, São paulo:
(A) primeira e (B) terceira nota do canto de anúncio; (C) territorial (parte final do segundocanto da fipnrra zg): íD.) de briga (segundo canro dafigura zc) e(Ei de amplexo (terceiro
canto cia figura 2D) emitidas por machos. Temperaturu-Oo ar entre 19 e 25oC. Escala= 6C
ms.



l9

Tabela 2 - Número medio de vocalizações de anúncio e territoriais (seguidos da amplitude
de variação e do número de machos), emitidas por machos de Scinm rizibilis, ouvidas de

uma posição fixa, ao longo de uma noite (26 de outubro de1993). Ribeirão Branco, São

Paulo. O intervalo de tempo de amostragem foi de um minuto.

Horário ft) Vocalização de anúncio Vocalização teffitorial
22
24
02

0 (n:2)
1,3+2(0a4;n:4)

16 (15 a17;r 2)
15 + 6 (8 a22; n:4)

Ll + 2 (8 a 13; n:4) 1,3 + I (A a2; n:4)

(t
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Figura 6 - Distribuição das intensidades sonoras das vocalizações de anúncio e territoriais
de Scinax rizibilis, em Ribeirão Branco, São Paulo.
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b) Interações agressivas

Machos de S- riziblffs foram territoriais durante a atiüdade reprodutiva,

defendendo seus sítios de vocalização com comportamento agressivo, que algumas vezes

incluía combates fisicos (Figura 7).

Os encontros agonísticos foram de dois tipos : (1) exibição, durante a qual

pelo menos um macho da dupla emitia cantos territoÍiais e o outro se retirava, sern haver

contato fisico e (2) luta (combate fisico) que ocorria quando os dois machos erúravam em

contato, apos ambos emitirem cantos terÍitoriais.

Dos 13 encontros agonísticos observados, seis foram considerados como

de exibição. Quando o macho residente percebia a pres€nça de um intruso, que poderia

estar vocalizando ou não, enceÍrava a vocalização de anúncio e passava a emitir cantos

territoriais; podendo acelerar a emissão dessas vocalizações, e por vezes, chegando a

saltar em direção ao intruso, que fugia.

A luta entre dois machos de S. rizibills somente ocorria quando um macho

emitia cantos territoriais próximo a um macho vocalizante residente. O macho residente

continuava a produzir cantos territoriais e ambos se aproximavam rapidamente com saltos

curtos. Quando o residente e o intruso entÍavam em contato, iniciava-se o combate,

durante o qual poder haver emissão de cantos de briga. Cada um dos machos tentava

agaÍTar o oponente e desferir cabeçadas e golpes com as pernas ("coices"). Geralmente, os

combates não duravam mais que 30 s; somente uma luta continuou por 90 s. A luta

terminava quando o perdedor se retirava do local em disputa e o vencedor reiniciava a

vocalização de anúncio. Em todos os 13 encontros observados, o macho vencedor foi o

residente. Os machos vencedores não foram significativamente maiores e nem mais

pesados que os machos perdedores dos encontros agonísticos, com interação fisica ou não

(Tabela 3).

As Ëmeas não defenderam territorios (interações agressivas envolvendo

Ëmeas não foram observadas). Algumas Ëmeas observadas (n : 7) ficavam estacionárias

em ramos da vegetação (sem se deslocarem) por até quatro horas. Outras (n : 6),

entretanto, deslocavam-se pela área ocupada pela agregação reprodutiva.
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Macho intruso
não-vocalizante

Macho
emitindo cantos
de anúncio

Residente emite
cantos territoriais

Macho intruso
vocalizante

Residente salta em
direção ao intruso,
sem tocáJo

lntruso se afasta

Intruso emite
cantos territoriais

J

Ambos se aproximam

Combate fisico

Residente reinicia a

vocalização

Figura 7 - Resumo das interações agressivas obsewadas entre machos óe Scinm rizibilis,
na região de Ribeirão Branco, sul do Estado de São Paulo.


